
 Het verhaal van 17 september 1944 

 

 

 Waag het niet om niet terug te komen  
Gedicht van de Oekraïense dichter IrynaHalyshko 

Het gedicht wordt in het Oekraïens voorgedragen door Tanya  

Dryshliuk uit Kiev, die gevlucht is van het oorlogsgeweld in haar  

thuisland en sinds maart in onze gemeente verblijft.  

De begeleidende muziek is van de Oekraïense componist 

Myroslav Skoryk,  

 
De Nederlandse vertaling: 

Waag het niet om niet terug te komen!  

Alsjeblief, doe het voor hen die thuis wachten  

en vol angst huilen om jou. 

Kom levend terug, soldaat 

 

Geloof niet wat de wind fluistert  

Denk dat je maar voor even weg bent 

En bedenk dat tedere armen je vast willen houden 

heel stevig en zeggen: “Ga niet ….”  

 

Verberg het verdriet niet in je hart 

Ook niet om de pijn te verdringen 

Ze zeggen dat een man niet mag huilen   

Jij mag de hoop niet opgeven 

 

Je hebt  je thuis verlaten 

Om de vijand tegemoet te gaan 

Je houdt stand zo lang het kan  

Ja zo lang het kan 

 

Niet de grenzen, niet het land  

maar mensen, je naasten, je kinderen en grijze moeder 

zij geven je kracht en bezieling 

en hun smeekgebeden houden je warm 

Alsjeblief  kom terug  

Bescherm jezelf met geloof in God 

En als het je echt teveel wordt 

Sla uit alle macht alarm  

 

Waag het niet om niet terug te komen 

Bid uit alle macht en houd niet op 

Heel het land, jouw Oekraïne staat achter je 

Alsjeblief  doe het voor je familie, hoor je dat soldaat? 

 

Voor alles staat het recht op vrijheid 

Een vreedzaam klimaat, om gelukkig te kunnen leven, 

waar de hoop oneindig is.  

Moge God er zijn voor een goede afloop 



 

Kom terug, kom gauw terug 

Duizendenstemmen roepen dit naar de hemel 

om je te beschermen tegen het kwaad 

Kom levend terug, Soldaat! 

 

 Voordracht door Sanneke Brouwers 
 

‘Vrede begint waar wij elkaars verhalen horen’.  
 

Aalmoezenier Sanneke Brouwers is theoloog en aalmoezenier, geestelijk verzorger bij 
Defensie  

 

 pianospel 

 
 


